Nieuwsbericht
Sectorplan Maatregel 23 akkoord bevonden
Enkele minuten nadat de februari-editie van onze nieuwsbrief vanochtend werd verzonden naar de
samenwerkingsverbanden vo, ontvingen we een mail van OCW over het Sectorplan om (mogelijk)
bovenmatige reserves van samenwerkingsverbanden te verminderen.
De minister had om dit plan gevraagd als versnelde uitvoering van maatregel 23 uit de
verbetermaatregelen passend onderwijs, zoals besproken in de Tweede Kamer op 16 november
2020. Vier organisaties hebben in gezamenlijkheid het Sectorplan opgesteld: PO-Raad, VO-raad,
Netwerk LPO en Sectorraad swv vo. Het plan moest voor 1 februari ingediend zijn en de minister zou
binnen twee weken reageren. In de mail laat OCW weten wat er eind februari 2021 in de formele
reactie van de minister aan de indieners van het Sectorplan zal staan:
•
•
•
•

Waardering voor de gezamenlijke totstandkoming van het plan
De minister is akkoord met het plan
Voor nu geen generieke korting op het budget van de swv’s
De monitoring moet aangescherpt worden:
o De aanscherping vóór 1 mei concretiseren
o Wat wordt opgeleverd
o Wanneer wordt dat opgeleverd
o Hoe wordt de informatie verkregen
o Wanneer is de voortgang van het plan onvoldoende
o Welke stappen nemen de vier gezamenlijke partijen als aanjager
• De individuele samenwerkingsverbanden zijn nu aan zet om de ambities uit het Sectorplan
waar te maken
• De samenwerkingsverbanden stellen uiterlijk 1 mei hun eigen plan op om de reserves af te
bouwen:
o Toegesneden op de eigen situatie
o Aansluitend op de ambities van het gezamenlijke plan
o Er volgt snel (verwachting: deze maand) een brief van OCW naar ieder
samenwerkingsverband met toelichting en verwachtingen
• Eind februari 2021 een formele reactie van de minister op het Sectorplan
• Tegelijkertijd een brief naar de Tweede Kamer:
o Informatie over het Sectorplan
o Het oordeel
o Het aankomende proces
Hiermee constateren we dat het eerste doel bereikt is: voor nu geen generieke korting! Er is de
komende tijd echter nog wel wat te doen, zowel door de gezamenlijke vier partijen als door de
individuele samenwerkingsverbanden. Wordt vervolgd!
Hartelijke groet,
Marieke Dekkers, Angélica García Asensio, Jan Houwing, Riemer Poortstra en
Myrthe Scheltema de Heere
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